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DODATOK č. 2 k 
ZMLUVE O DIELO č. 52/2021 

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník   
v znení neskorších predpisov  

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: Mestská časť Košice - Sever  
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta 
IČO: 00 690 929   
DIČ:        2020762964   
Zástupcovia na rokovanie vo veciach: 
technických:       Igor Vargoško 
zmluvných:                            Mgr. Peter Lemesányi  
IBAN:            
Kontakt:  
Tel. číslo:       055/6324773 
e-mail:        info@kosicesever.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

2. Zhotoviteľ: 
Názov:  StavStar s.r.o. 
Sídlo:  Hlavná 59/42, Granč – Petrovce 053 05 
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárik 

   IČO:  47 550 571 
   DIČ:                          2023984193 
   IČ DPH:                           SK2023984193 
   Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
   technických:  Mgr. Vladimír Bednárik 
   zmluvných:    Mgr. Vladimír Bednárik 

          Bankové spojenie:       VÚB a.s. 
          Číslo účtu:   

   IBAN:   
   SWIFT:  SUBASKBX 
   Zápis v obch. registri:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, 

vložka č. 34824/V oddiel: s.r.o. 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
          (ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
 
 

Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11.2021 Zmluvu o dielo č. 52/2021, ktorej predmetom je Sanácia 
prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“ (ďalej len „zmluva“). 

2. Na návrh zhotoviteľa sa zmluvné strany v súvislosti s nepriaznivou COVID situáciou a s tým 
súvisiacim meškaním dodávok stavebného materiálu a výpadkom pracovnej sily dohodli v súlade 
s Článkom XVI ods. 6 aa) zmluvy na tomto dodatku. 

3. Predmetom dodatku je zmena Článku V. odsek 2 pričom nový najneskorší termín dokončenia diela 
je stanovený na 28.2.2022. 
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Článok III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú zachované. 

2. Dodatok v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise objednávateľ 
dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne určitý a zrozumiteľný na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
  
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 
V Košiciach dňa   V Košiciach dňa  
 
 
 
                   „Podpísané“                    „Podpísané“ 
........................................................... .............................................................  

     Mgr. Vladimír Bednárik                  Ing. František Ténai, MBA 
  konateľ                                             starosta            


